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تسود يوک  نایهار 

باتک تاصخشم 

.نایتلادع يدهم  فلوم  تسود / يوک  نایهار  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1395 نشور ، هار  شهوژپ : هناخ  دهشم :  : رشن تاصخشم 

1 ص :

رفس نیا  هفسلف  ترورض و  .1 - 1
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! هللا تیب  زیزع  رئاز 

؟ ياهتسب رفس  راب  یبوبحم  هچ  يوس  هب  یتسه و  يرفس  هچ  مزاع  ینادیم 

ره زا  لبق  اذـل  تسا ، رثؤم  رایـسب  تشگزاب  تماقا و  لاـمعا ، تکرح ، عون  تین ، رد  هک  تسا  ياهمدـقم  رفـس  نیا  تمظع  هب  هجوت 
: دییامرف هجوت  تسا  ینید  كرادم  رد  يونعم  رفس  نیا  هب  تبسن  هک  یتاریبعت  هب  زیچ 

دنوادخ ینامهیم  - 1

: دومرف یحو  نینچ  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  هب  دنوادخ 

نم هاگرد  هب  کیبل  ریبکت و  اب  دـنیآیم و  هناخ  نیا  ترایز  هب  هورگ  هورگ  مدرم  دنتـسه ، نم  نانامهیم  شنارئاز  منم و  هبعک  يادـخ  »
نم تسا و  هدش  دراو  نم  رب  تسا و  نم  نامهیم  دشاب  هتـشادن  نم  رادید  زج  یتین  چیه  دیایب و  ترایز  دصق  هب  سکره  .دـننزیم  هلان 

« منکیم ییاریذپ  وا  زا  دوخ  ياهتمارک  اب 

/ج1/ص80) يدنوار جئارخلا  )

ناهانگ زا  ندش  كاپ  - 2

ص:2
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هک هدنام  یقاب  یهانگ  هکنیا  روصت  هک  يوحن  هب  دوشیم  هدیشخب  هفرع  زور  بورغ  زا  دعب  یجاح  ناهانگ  مامت  میناوخیم  تایاور  رد 
.تسا هانگ  مرج و  دوخ  تسا ، هدشن  هدیشخب 

ءادفلا هل  انحاورا  نامز  ماما  اب  تعیب  - 1

.تسوا يراـی  ماـما و  زا  تعاـطا  رب  نیتـسار  مزع  دـنوادخ و  تجح  ماـما ، اـب  دـهع  دـیدجت  هـب  جـح  لاـمک  میناوـخیم : تاـیاور  رد 
/ج99/ص374) راحب )

نامیا حالصا  تیوقت و  - 2

ندـمآ اـب  نید  لـصا  مه  دوشیم و  تیوقت  دارفا  ناـمیا  مه  مکحلا ، ررغ  تسا  نید  تیوـقت  ببـس  جـح  مالـسلا : هیلع  نینمؤـملاریما 
.دباییم شرتسگ  هدیدرگ و  يوق  نآ  تاکرب  راثآ و  جح و  رفس  هب  ناناملسم 

دناسر یم  تعافش  ماقم  هب  ار  ناسنا  - 3

« دیامن تعافـش  شیاههیاسمه  رـسمه و  نادنزرف ، هب  تبـسن  دناوتیم  تمایق  رد  دوریم  جح  هب  هک  یـسک  : » مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما 
رد گرم  ماگنه  ات  هدومن و  ظفح  ار  رفس  نیا  راثآ  هک  تسا  یسک  يارب  ماقم  نیا  تسا  یهیدب  ص145 ) ج2 / لئاسولا / كردتسم  )

.دنامب یقاب  جح  ياههزومآ  ریسم  نامه 

ناحلاص ءادهش و  نیقیدص ، ءایبنا ، اب  ینیشن  مه  - 4

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دناسریم  اجک  هب  ار  ناسنا  دراد و  ییالاب  تیفرظ  هچ  رفس  نیا 

« دوـب دـهاوخ  ناـحلاص  ادهــش و  نیقیدـص ، ءاـیبنا ، راـنک  تماـیق  رد  دور  یم  جـح  هـب  لـالح  لاـم  قداـص و  تـین  اـب  هـک  یــسک  »
/ج8/ص102) لئاسو )

ص:3
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دوشیم هتفگ  هک  ینیمز  دننام  میروآ  تسدب  میناوتب  ام  ار  نآ  زا  هزادنا  هچ  ات  یلو  تسا  جح  تیفرظ  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا 
تـشادرب رتـشیب  راورخدـص  يرگید  راورخ و  هد  طـقف  رفن  کـی  تسا  نکمم  یلو  دـهدیم  لوـصحم  مدـنگ  راورخ  رازه  نیمز  نـیا 

.دیامنن

روآدوس رازاب  - 1

دنوادخ همیب  دنامب  هدنز  رئاز  رگا  .تسا  دوس  شاهمه  هک  دنتـسه  ترخآ  رازاب  ود  هرمع  جح و  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
/ج5/ص22) ماکحالا بیذهت  «   ) تسا تشهب  لها  دورب  ایند  زا  هار  ریسم  رد  رگا  تسا و 

شمارآ هیام  - 2

.تساهلد نوکس  شمارآ و  ببس  جح  هزور و  مالسلا : هیلع  رقاب  ماما 

یسوط ص296) یلاما   )

ترخآ ایند و  ریخ  - 3

يور رب  ار  ترـضح  نآ  دوب و  رامیب  تدـش  هب  هک  یلاح  رد  مدـید  ار  ترـضح  دـیوگیم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ناتـسود  زا  یکی 
ماـجنا ار  راـک  نیا  يراوشد  نیا  اـب  ارچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  رـسپ  يا  دندیـسرپ  ناـیفارطا  ...دـندادیم  فاوط  یلمحم 

؟ دیهدیم

.ودره دندومرف : ترخآ ؟ عفانم  ای  ایند  عفانم  مدیسرپ  دشاب » نانآ  يارب  ریخ  عفانم و  ات  دنورب  جح  هب  میناوخ  یم  نآرق  رد  : » دندومرف

ج4/ص422) یفاک / )

دنسپان راتفر  قالخا و  ندودز  لحم  - 4

ص:4
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تکرح زا  لبق  ياه  همانرب  - 2

.ّتین يزاسکاپ  - 1

( سانلا قح  سمخ و  تخادرپ  ) لالح لام  هیهت  - 2

نتساوخ تیلالح  - 3

جح تیمها  بادآ و  ماکحا ، اب  ندش  انشآ  - 4

بوخ رفسمه  باختنا  - 5

دنوادخ هب  لام  لها و  ندرپس  زامن و  تعکر  ود  - 6

رفس زا  هرهب  نیرتشیب  ندروآ  تسدب  تّمه  - 7

ناتسود ندرک  ربخاب  - 8

یسرکلا ۀیآ  زین  صالخا و  سان ، قلف ، دمح ، ياه  هروس  ندناوخ  لزنم  زا  جورخ  زا  سپ  - 9

هقدص - 10

تیصو نتشون  - 11

لزنم زا  جورخ  ماگنه  يوقت  هب  هداوناخ  شرافس  - 12

مزال يایاده  ای  سابل  كرادت  تسه و  رفس  مایا  رد  هک  ییاه  تبسانم  هب  هجوت  - 13

دنوادخ تمحر  هب  يراودیما  - 14

ص:5
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ناسارخ لها  هژیوب  نایناریا  يارب  متشه  ماما  اب  عادو  - 1

تشگزاب ياههمانرب  كرادت  - 2

ماگنه : » میناوخیم تیاور  رد  .تسا  بحتسم  نداد  همیلو  اهنآ  نیب  رد  دید و  كرادت  لبق  زا  دیاب  ار  اههمانرب  یخرب  تشگزاب ، يارب 
« دیهد همیلو  جح  رفس  زا  تشگزاب  لزنم و  دیرخ  هنتخ ، دلوت ، یسورع ،

: تشاد هجوت  دیاب  هتکن  دنچ  هب  اما 

، اذـغ عونا  اـهنامهیم و  دادـعت  ناـکم ، تهج  زا  .میهد  همیلو  دوخ  ناوت  حطـس  رد  میزادـنین و  تمحز  هب  ار  ناـیفارطا  دوخ و  فـلا -
.میریگب رظن  رد  ار  دوخ  ناوت  لادتعا و 

یفنم تباقر  یمشچ و  مه  مشچ و  ییامندوخ ، هن  دشاب  دنوادخ  يدونشخ  بابحتسا و  هب  لمع  فده  ب -

.دنشاب مه  فیعض  لیماف  هژیو  هب  مورحم  تاقبط  زا  نانامهیم  نیب  رد  ج -

ص:6
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رفس نیا  رد  مزال  ياه  ینتسناد  - 3

کین قالخا  - 1

نخـس هیانک ، شین و  رخـسمت و  ینابزدـب ، زا  زیهرپ  زاب ، هرهچ  .تسا  رتیرورـض  رفـس  رد  اما  تسا  شزرا  کی  هشیمه  بوخ  قالخا 
.تسا نارفسمه  دوخ و  رتشیب  یتحار  رفس و  جنر  ندش  مک  ثعاب  هانگ  نودب  یخوش  هنابدؤم و  تبحم و  اب  نتفگ 

تبحم تمدخ و  - 2

ندش لخاد  نیشام ، ای  امیپاوه  هب  ندش  راوس  ندروخ ، اذغ  ماگنه  .دراد  يرتشیب  رجا  دنک ، تبحم  نایفارطا  هب  رتشیب  هک  ره  رفس  رد 
هب رتشیب  هچره  دـییامن و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  دـینک  یعـس  .دـنراد  کمک  هب  زاین  يدارفا  فاوط ، ترایز و  ماگنه  روسناسآ و  هب 

.دییامن کمک  نارفسمه 

« دــنک تمدــخ  نارگید  هـب  ترفاـسم  رد  هـک  تـسا  یــسک  موـق  ره  گرزب  : » دــندومرف ملــس ) هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص   ) ربماــیپ
/ج76/ص273) راحب )

يارب ارم  دـندرک و  تکرح  فاوط  يارب  نامناتـسود  میدیـسر  هکم  هب  هک  نیمه  تفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  یـصخش  زین  و 
/ج4/ص545) یفاک عورف  « ) تسا رتشیب  نانآ  زا  وت  شاداپ  رجا و  : » دندومرف ماما  .دنتشاذگ           اج  هیثاثا  يرادهگن 

ص:7
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ناگدروخلاس نارامیب و  هب  کمک  - 1

زامن و يارب  درک و  ییانتعایب  نم  هب  متسود  یلو  مدش  ضیرم  نم  میدش ، هنیدم  دراو  هک  میدوب  رفسمه  رفن  ود  ام  دیوگیم : یصخش 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هب  ار  ارجام  زین  وا  .مدرک  تیاکـش  شردـپ  هب  متـسود  یتقافردـب  زا  نم  .تشاذـگ  اهنت  ارم  تفر و  تراـیز 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دجـسم  رد  هک  يزامن  زا  ضیرم  اب  وت  سنا  يراتـسرپ و  : » دنداتـسرف مایپ  مالـسلا  هیلع  ماما  .دادربخ 
ج4/ص545) یفاک / عورف   ) .تسا رتهب  يدناوخ ،

اهرتگرزب هب  مارتحا  - 2

وا دنوادخ  دیامن  مارتحا  ندوب  رتگرزب  رطاخ  هب  نزریپ ) ای  درمریپ   ) يرتگرزب هب  سک  ره  دندومرف « : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
« دیامن یم  ظفح  تمایق  ياه  یتخس  زا  ار 

رگید نیرئاز  لاح  تیاعر  - 3

فرح نتسشن ، عون  اب  مینکن و  ملظ  دنتسه  ام  فارطا  رانک و  رد  هک  يدارفا  هب  میـشاب  بقارم  میتسه  مه  اب  اجره  لته و  سوبوتا ، رد 
تماقا تدـم  مه  هک  ینم  نیمزرـس  رد  ًاصوصخ  تاـفرع و  ینم و  نیمزرـس  رد  هژیوب  میوشن  اـهنآ  شجنر  هیاـم  دوخ ، راـتفر  ندز و 
ياضف دوخ  مزاول  كاس و  ياج  تحارتسا و  لـحم  يارب  دـهاوخب  یـسک  ره  رگا  تسا  یعیبط  رتدودـحم ، ناـکم  مه  تسا و  رتشیب 

لقادح هب  تسا  هتسیاش  سپ  دزادنا  یم  تیذا  تمحز و  هب  ار  نارگید  دنک  باختنا  یتحار  عیسو و 

ص:8
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.میشابدنم هرهب  زین  ناعونمه  هب  تبحم  تمدخ و  باوث  زا  تدابع  شاداپ  رب  هوالع  ات  مینک  افتکا  اج 

اه یقاتا  مه  ّقح  هب  هجوت  - 1

ماگنه نیاربانب  تسا  تحارتسا  شمارآ و  لحم  قاتا  تسا  یعیبط  .دنتـسه  قاتا  کـی  رد  رفن  دـنچره  ًـالومعم  جـح  يونعم  رفـس  رد 
شیاسآ مینک  تقد  دیاب  ...و  ندیدنخ  نتفگ و  نویزیولت ، يادص  جورخ ، تامدقم  ماجناو  ندشرادیب  مامحتسا ، تبحص ، فیرعت و 

نیا قادصم  مینک  یعـس  مییامنب و  ار  نارگید  لاح  هظحالم  رگید  تاناکما  رلوک و  زا  هدافتـسا  رد  نینچمه  .مینزن  مه  رب  ار  نارگید 
« بلط نارای  تحار  دوخ و  جنر   » هک میشاب  هلمج 

ندز قن  يریگداریا و  زا  زیهرپ  - 2

ثعاب راک  نیا  هک  دننزب  قن  دننک و  هلگ  نیلوئـسم  ای  نایفارطا  هب  مئاد  دـنریگب و  داریا  یکچوک  هلأسم  ره  زا  دـناهدرک  تداع  یخرب 
بدا تیاعر  نیـشن و  لد  نایب  اب  هک  هزادـنا  هب  عقوم و  هب  اـجب ، رکذـت  ياـج  هتبلا  .ددرگ  یم  نارگید  دوخ و  یگدرـسفا  یتحاراـن و 

.تسا ظوفحم  دشاب ،

تشگزاب زا  سپ  رفس  تالکشم  اه و  جنر  ندرکنوگزاب  - 3

.تفگن نارفسمه  زا  یبوخ  زج  دومن و  ظفح  ار  نارگید  زار  رارسا و  دیاب  تسا و  تناما  یعون  مه  رفس  هلب 

یناریا تزع  تیصخش و  - 4

یهاتوک تلفغ و  اب  ادابم  تسا ، یناریا  تیـصخش  فّرعم  نم  بدا  راتفگ و  راتفر ، متـسه و  یناریا  کی  نم  هک  مشاـب  هتـشاد  هجوت   
نطو و نم ،

ص:9
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.مشاب دوخ  روشک  نید و  يارب  یتنیز  نارگید ، تیصخش  هب  مارتحا  مالس و  رد  مدقت  اب  منک  یعس  هکلب  .دورب  لاؤس  ریز  مگنهرف 

ناوراک تاسلج  رد  تکرش  - 1

اب دننک  یعـس  اهیلوا  لاس  ًاصوصخ  همه  دنهدیم ، رکذـت  ار  يدربراکو  مهم  تاکن  تاسلجرد  ناوراک  نیلوئـسم  مرتحم و  نایناحور 
.دنیامن تکرش  تاسلج  نیا  رد  هلصوح  هقالع و 

ناوناب يارب  مزال  ششوپ  باجح و  تیاعر  - 1

هنیمز هک  يدراوم  رد  ًاصوصخ  دنـشابدوخ  شـشوپ  بقارم  دـیاب  اذـل  دنتـسه  ناریا  ناوناب  تفع  یکاپ و  دامن  یناریا  نانز  نارتخد و 
دننام .تسا  رتشیب  تلفغ 

لته رد  ناتسود  اب  نتشادراک  هناخزامن و  ناروتسر ، هب  نتفر  لثم  هاتوک  ياهریسم  رد  ًاصوصخ  باروج  ندیشوپن  فلا -

فیفخت نتفرگ  يارب  ناگدنشورف  اب  ندز  هناچ  کچ و  ب -

بکترم بحتسم ، کی  ماجنا  يارب  تسین  زیاج  هک  یبحتـسم  فاوط  رد  هژیوب  فاوط ، یغولـش  رد  مرحمان  اب  دروخرب  زا  تلفغ  ج -
.دش هانگ 

تدابع يارب  تصرف  زا  هدافتسا  - 12

تـسد زا  تعرـس  اب  دـنیآیم و  تسد  هب  یتخـس  اب  يدـنک و  هب  اهتـصرف  : » هک میربن  دای  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شیامرف  نیا 
تـسا فیح  سپ  .دتفایب  قافتا  جح  مایا  ییالط  تصرف  نیا  ات  دهد  مه  تسد  هب  تسد  هک  تسا  مزال  طیارـش  ردقچ  يرآ  دـنوریم »

اههظحل و نیا 
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ات .درذـگب  نتفگ  نخـس  ساـنجا  اههاگـشورف و  اـهنامتخاس و  زا  نتـسشن و  مه  رود  نوـچ  ییاـهراک  هب  شزرا  اـب  رایـسب  ياـهتعاس 
هچره هتـسناد و  تمینغ  ار  تصرف  نارگید ، هب  کمک  نوچ  یتبثم  ياهراک  زامن و  رکذ ، اعد ، نآرق ، توالت  اب  مینک  یعـس  میناوتیم 

.میزودنایب هشوت  داز و  رتشیب 

نآ بادآ  یتاغوس و  - 1

: دش لفاغ  دیابن  هتکن  دنچ  زا  اما  دوشیم  بوسحم  جح  ياههنیزه  ءزج  زین  نآ  هنیزه  تساههیصوت و  ءزج  رفس  يارب  یتاغوس  هچرگ 

يراددوخ ًادـج  اهرازاب  رد  فدـهیب  ینارذـگتقو  زا  هدومن و  باختنا  ار  تماقا  رخآ  ياهزور  زا  یـصاخ  ناـمز  دـیرخ ، يارب  فلا -
.مییامن

بیج هب  نآ  دوس  هک  یـسانجا  نینچمه  تسین و  يونعم  رفـس  نیا  نأش  اب  بسانم  هک  تمیقنارگ  دـیفمریغ و  یتالمجت ، سانجا  ب -
.میشاب هتشادن  يدیرخ  نینچ  میشاب  بقارم  تسا ، دایز  اهرازاب  نآ  رد  دوریم  مالسا  نانمشد 

ًاـصوصخ مییامن و  دـیرخ  ّتنـس  هب  لمع  تین  اب  ناوت و  ّدـح  رد  میزادـناین و  ضرق  تقـشم و  هب  ار  دوخ  یتاـغوس  دـیرخ  يارب  ج -
.دنیامنن لیمحت  دوخ  رسمه  هب  دنشاب  بقارم  اهمناخ 

دوخ تیمورحم  رب  هوالع  هک  میشاب  دیرخ  لوغـشم  رازاب و  رد  تعامج  زامن  هماقا  ماگنه  ادابم  هک  تسا  نیا  مهم  رایـسب  رکذت  و  د -
.میدرگیم یمالسا  ناریا  هعیش و  یماندب  بجوم  نانمشد و  یغیلبت  هدافتسا  ءوس  ثعاب  یهلا ، میظع  شاداپ  رجا و  زا 
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هدافتـسا تدابع  تهج  رد  رتشیب  رفـس  نیا  تقو  زا  ناوت  یم  مییامن  باختنا  بساـنم  ناـکم  ناـمز و  دـیرخ ، يارب  رگا  رخآرد  و  ذ -
هب ار  دوخ  تقو  تسا  رتشیب  يداـبع  فیلاـکت  هاـتوک و  تصرف  هک  يونعم  دـیدزاب  ياـهلحم  رد  تسین  يزاـین  تروص  نیا  رد  .درک 

هعبس ) دجاسم  دُحا و  يادهش  زا  دیدزاب  تافرع و  ینم و  نیمزرس  دننام   ) .میهد رده  دیرخ  رازاب و 

تاررقم نیناوق و  هب  مارتحا  - 1

هدراذـگ و مارتحا  اهنآ  هب  دـیاب  دـشابن  ام  ینید  تاروتـسد  فالخ  نیناوق  نیا  هک  یناـمز  اـت  دراد و  یتاررقم  دوخ  يارب  يروشکره 
تارکذـت تیاعر  نیا  ربانب  .تسام  روشک  يارب  يرابتعاو  ام  يریذـپقح  هیحور  تیـصخش و  ناـشن  نوناـق  تیاـعر  .مییاـمن  تیاـعر 

زیاج و ام  ینید  ياهرواب  رد  اهراک  یخرب  نینچمه  .تسا  هتـسیاش  يراک  تیـساسح  داجیا  زا  زیهرپ  نانآ و  اب  يراکمه  نارومأـم و 
يراک يدوعـس  نارومأم  دـید  زا  نوچ  اما  هسدـقم  نکاما  هب  ندیـشک  تسد  ندیـسوب و  دـننام  تسا  یمهم  راثآ  ياراد  رتهب و  هکلب 

یتحاراـن لکـشم و  دوخ  يارب  مه  میوشن و  ناـنآ  دـب  دروخرب  کـیرحت و  بجوم  مه  اـت  مییاـمن  زیهرپ  نآ  زا  دـیاب  تسا  تسرداـن 
.مینکن تسرد 

ندوب وضو  اب  هشیمه  - 2

، میتسه رترود  اهیدب  زا  رتیونعم و  ام  لاح  میتسه  وضو  اب  یتقو  .دـنکیم  ینارون  ار  ناسنا  دوجو  تسا و  رون  وضو  تایاور ، ساسا  رب 
ات هک  دراد  مه  ار  تکرب  نیا  هتبلا  و  سدـقم ، ياهناکم  یناـحور و  رفـس  نیا  رد  اـصوصخ  میـشاب  وضو  اـب  هشیمه  هک  رتهب  هچ  سپ 

.میوش زامن  لوغشم  بسانم  ناکم  نیلوا  رد  میناوتیم  دشزامن  ماگنه 
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رفس نیا  رد  زامن  هژیو  هاگیاج  - 1

: میشاب هتشاد  رظن  رد  ار  هتکن  دنچ  میهد و  ياهژیو  تیمها  زامن  هب  رفس  نیا  رد 

.میشاب هتسشن  زامن  لحم  رد  هدامآ و  وضو ، اب  زامن  نامز  زا  لبق  هشیمه  فلا -

تراسخ هک  مینک  بانتجا  لته  رد  ندناوخ  زامن  زا  میناوخب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  ای  مارحلا  دجـسم  رد  ار  اهزامن  ب -
.تسا رگید  ياهناکم  رد  زامن  رازه  لداعم  دجاسم  نیا  رد  زامن  هک  ارچ  تسین  ناربج  لباق  نآ 

مورحم تقو  لوا  زاـمن  زا  دوـبن  اـم  یکیدزن  رد  شورفم  ناـکم  زاـمن  ماـگنه  رگا  هـک  میـشاب  هتـشاد  هارمه  ياهداجـس  هراوـمه  ج -
.میدرگن

نیا رد  .تسین  تصرف  زامن  تقو  رخآ  ات  رتشیب  هقیقد  دنچ  امیپاوه  زا  ندش  هدایپ  ماگنه  هک  دـتفایم  قافتا  يروط  اهزاورپ  یهاگ  د -
مینک هماقا  ار  زامن  هدش  يرانک  هشوگ و  ره  رد  تعرس  اب  هدومن و  شومارف  اهیرفـسمه  اب  ندز  فرح  كاس و  نتفرگ  زا  دیاب  دراوم 

.دوش اضق  شزامن  هدیسرن  هار  زا  زونه  هللا  تیب  رئاز  تسا  یقافتا  دب  هچ  هک  .میشاب  اهراک  هیقب  رکف  هب  سپس  و 

تنس لها  زامن  هرابرد  یتاکن 
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حبص زامن  دینکن  رکفدیدینـش  ناذا  يادص  ودیدش  فرـشم  رحـس  رگا  سپ  دنیوگ  یم  ناذا  بش  زامن  يارب  اهرحـس  تنـس  لها  - 1
یم هتفگ  حبـص  تعامج  زامن  هماقا  عبر  کی  زا  سپ  هرابود  دوش و  یم  هتفگ  حبـص  ناذا  هزات  تعاس ، کی  زا  سپ  هکلب  تسا  هدش 

.دوش

ندینـش رظتنم  زامن ، هماقا  صیخـشت  يارب  مونلا » نمریخ  ةالـصلا  : » دنیوگ یم  لمعلاریخ » یلع  یح   » ياج هب  حبـص  زامن  ناذا  رد  - 2
.دیشاب ةولصلا »  تماقدق   » ترابع

! دینک بترم  ار  اه  فص  دیتسیاب و  بترم  ینعی  مکفوفص » اوّوَس  «» اوّوسا : » دنیوگ یم  زامن  عورش  زا  لبق  - 3

.دنیوگ یمن  دنلب  ار  هللا  مسب  - 4

وهـس هدجـس  دـیاب  دـیتفگ  هاگآدوخان  ًانایحا  رگا  دـییوگب و  دـیابن  ًالـصا  امـش  هک  دـنیوگ  یم  نیمآ » » دـنلب دـمح ، مامتا  زا  دـعب  - 5
.دیروآاجب

.دنتسین لماک  هروس  کی  ندناوخ  هب  دیقم  دنناوخ و  یم  ار  نآرق  زا  یتمسق  دمح ، زا  دعب  - 6

یم لوط  یتدم  نآ  نتفگ  دنیوگ و  یم  اریثک  ًادمح  دـمحلا  کل  مهللا  دـننام  يراکذا  هتـسهآدنراد  یمربرـس  هک  عوکر  زا  دـعب  - 7
.دیورن هدجس  هب  عوکر  زا  دعب  هلصافالب  سپ  دشک 

ياه گنس  يور  دیناوتب  هکدیتسیاب  ییاج  رد  دینک  یعس  امش  .دنرادن  رهُم  مسا  هب  يزیچ  دننک و  یم  هدجـس  شرف  يور  رب  اهنآ  - 8
.دیشاب هتشاد  هارمه  يریصح  هداجس  تروص  نیا  ریغرد  دینک و  هدجس  دجسم  فک 
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.دنور یم  عوکر  هب  هلصافالب  مود  تعکر  رد  هروس  مامتا  زا  دعب  دنرادن و  تونق  - 9

.دیوش دنلب  دعب  دینیشنب و  دیاب  امش  اما  دنوش ، یم  دنلب  عیرس  هدجس  نامه  زا  دننیشن و  یمن  مود ، هدجس  زا  دعب  - 10

راک نیا  دنرادن و  نتفگ  ربکا  هللا  هبترم  هس  تسد و  ِندرک  دنلب  دنناخرچ و  یم  تسار  پچ و  هب  ار  ناشرس  زامن ، مالـس  زا  دعب  - 11
.دیهدن  ماجنا  اهنآ  ياه  تعامج  رد  ار  راک  نیا  دینک  یعس  مه  امش  دنناد ، یم  هعیش  تعدب  ار 

نودب هتسهآ و  ار  هروس  دمح و  اما  دنناوخب  زامن  اهنآ  اب  دنیامن و  تکرش  تنس  لها  تعامج  زامن  رد  نایعیش  دوش  یم  هیصوت  - 12
.دنیامن هداعا  ًادعب  ار  زامن  دشاب ، دایز  ولج  فص  اب  هلصاف  هک  یعقاوم  رد  دنناوخب و  هجوت  بلج 

یلو دتسیا  یم  فقس  ریز  دجسم و  فارطا  رد  مارحلادجـسم  تعامج  ماما  رهظ  زامن  رد  تسا و  نازوس  باتفآ  هک  یعقاوم  رد  - 13
هعیـش هقف  رظن  زا  دنتـسه  رتولج  تعامج  ماما  زا  هک  یناسک  تسا  یهیدب  دـندنب ، یم  فص  هبعک  کیدزن  ات  مارحلادجـسم  رد  مدرم 

.دیناوخب زامن  فقس  ریز  رد  تعامج و  ماما  رس  تشپ  دیشاب  بقارمدراوم  نیا  رد  سپ  تسین  حیحص  ناشزامن 

تکرش ّتیم  زامن  رد  مهامش  تسا  رتهب  دراوم  نیا  رد  .دنناوخ  یم  ّتیم  زامن  بجاو ، زامن  زا  دعب  هلـصافالب  تنـس  لها  یهاگ  - 14
.دیوشن قرفتم  دوز  هدومن و 
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حبص زامن  زا  سپ  ندشن  امن  تشگنا  يارب  تسا  رتهب  سپ   (1) دنناوخ یمن  ءاضق  ای  یبحتسم  زامن  حبص  زامن  زا  دعب  تنس  لها  - 15
.میشاب اعد  نآرق و  توالت  رکذ ، لوغشم  یتدم  ات 

نوچ یلو  دوش  یم  نانآ  یترپ  ساوح  ثعاب  تسین و  يا  هدیدنسپ  راک  نارازگزامن  لباقم  زا  تعامج و  فوفص  نیب  نتفر  هار  - 16
.دیزیهرپب راک  نیا  زا  دیشاب و  بقارمرتشیب  دننک  یم  دروخرب  تینابصع  اب  یهاگ  دنتسه و  ساسح  هلأسم  نیا  هب  رتشیب  تنس  لها 

هگن ییاج  رد  ار  روشک  ره  لـها  دـنا  هداد  رارق  يدودـحم  ناـمز  یبنلا  دجـسم  رد  هرونم  هضور  هب  اـه  مناـخ  دورو  يارب  نوچ  - 17
لوغشم دنتـسه  یناغفا  ًاعون  هک  نابز  یـسراف  نیغلبم  یناریا ، ناوناب  ندیـشک  راظتنا  ماگنه  .دنهد  یم  دورو  هزاجا  تبون  هب  هتـشاد و 

رکذ اعد و  ندـناوخ  لوغـشم  یهجوت  یب  اـب  تسا  رتهب  عقاوم  نیا  رد  .دـنوش  یم  نایعیـش  ناریا و  زا  داـقتنا  و  تیباـهو   راـکفا  غیلبت 
بدا مارتحا و  تیاعر  اب  دناوت  یم  دشاب  ثحابم  هب  طلـسم  هاگآ و  يدرف  رگا  هتبلا  دـیئامن و  زیهرپ  نانآ  اب  عازن  ثحب و  زا  .دیـشاب و 

.دشاب یم  ییاور  مکحم  كرادم  نآرق و  تایآ  هب  دنتسم  هعیش  دیاقع  هک  دوش  نشور  مه  دشابن و  از  شنت  مه  هک  دیوگب  یخساپ 

هک دنسر  یم  يا  هیآ  هب  زامن  رد  هک  یماگنه  دنناوخ و  یم  بجاو  راد  هدجس  هروس  هعمج  حبص  زامنرد  تاقوا  رثکا  تنس  لها  -18
زا راک  نیا  هک  دنور  یم  هدجس  هب  زامن  نیب  رد  دراد  بجاو  هدجس 
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زامن زا  دعب  يرگید  دیـشروخ و  ندمآ  الاب  ات  حبـص  زامن  زا  دعب  لوا  تسا ؛ هدش  یهن  ندـناوخ  زامن  تقو  ود  یفنح  هقف  رد  [ 1 - ] 1
.باتفآ بورغ  اترصع 
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تین میدنب ، یم  اهنآ  اب  هک  يزامن  میناوخب و  اهنآ  زامن  زا  لبق  ار  هعمج  حبص  زامن  نیاربانب  .تسا  زامن  نالطب  بجوم  هعیـش  هقف  رظن 
.دیاین شیپ  یلاکشا  ات  مینک  یهارمه  اهنآ  اب  طقف  میشاب و  هتشاد  اعد  رکذ و  دصق  هتشادن و  زامن 
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؟ میهد ماجنا  ییاهراک  هچرفس  زا  یشخب  ره  رد  - 4

دشاب هرهب  مک  وا  دوش و  مامت  تصرف  دنکن و  ّتقد  ناسنا  رگا  تیونعم  تمظع و  نیا  اب  يرفـس  .تسا  یمهم  رایـسب  لاوئـس  نیا  هلب 
نیا دنمـشزرا  ياه  تصرف  زا  یتصرف  ره  زا  نیمزرـس و  نآ  تکربرپ  طاقن  زا  يا  هطقن  ره  رد  دیاب  اذل  .دروخ  دهاوخ  ترـسح  ًاعطق 

.دومن ار  هدافتسا  لامک  رفس 

: درب هرهب  رفس  نیا  رد  اهنآ  زا  ناوت  یم  هک  یلامعا  نیرتمهم 

زامن ربارب  رازه  دـش ، هتفگ  البق  هک  هلآ  هیلع و  هلا  یلـص  یبنلادجـسم  مارحلادجـسم و  رد  زامن  ناوارف  تلیـضف  هب  هجوت  اب   - زامن - 1
رد هدـش  هیـصوت  ياـه  زامندـننام  میناوـخب  زاـمن  اـضف  نیا  رد  میناوـت  یم  هچ  ره  مینک  یعـس  تسا  رگید  ياـه  ناـکم  رد  ندـناوخ 
هب هیدـه  زامن  ناگتـشذگرد و  ریاس  نیدـلاو و  هب  هیدـه  زامن  اضق و  زاـمن  زین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  مارحلادجـسم و 

.مالسلا مهیلع  نیموصعم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبّنلادجسم  مارحلادجسم و  رد  ًاصوصخ  دشاب  دّحوم  ناسنا  هارمه  دیاب  یگدنز  همه  رد  دنوادخ  دای  رکذ -  - 2
.دشابن یلاخ  دنوادخ  رکذ  زا  تبلق  نابز و  يا  هظحل  نک  یعس  سپ 

ص:18
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 : میناوخ یم  یسدق  ثیدح  رد  هک  دراد  تیمها  رفس  نیا  رد  ردق  نآ  دنوادخ  رکذ 

". َنیِلئاّسلا یطعأ  اَم  َلَضفَا  ُُهتیَطعَأ  یَتلَأسَم  نَع  يرکِذ  ُهَلَغَش  نَم  "

نم دـنکن  حرطم  نم  اب  ار  اه  نآ  دوش و  لفاغ  دوخ  ياه  تجاح  تساوخرد  زا  نم ، رکذ  هب  ندوب  لوغـشم  رطاـخ  هب  نم  هدـنب  رگا  » 
« . دومن مهاوخ  اطع  دوخ  هدنب  نیا  هب  منک ، یم  اطع  تجاح  ناگدننک  تساوخرد  هب  هچنآ  زا  رتدنمشزرا  رترب و 

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  - نآرق توالت  - 3

". ِۀَّنَجلا َنِم  َُهلِزنَم  يرَی  هلآ َو  هیلع و  ِهللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  يرَی  یّتَح  تُمَی  َمل  َۀَّکَِمب  َنآرُقلا  َمَتَخ  نَم  "

ار تشهب  رد  دوخ  هاگیاج  زین  دـنیبب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـخ  لوسر  هکنیا  ات  دریم  یمن  دـنک  متخ  هکم  رد  ار  نآرق  سک  ره  » 
 ( ص 82 ج96 /  راونالا - راحب  «.                                                                  ) دید دهاوخ  گرم  زا  لبق 

یخیرات يونعم و  ياه  ناکم  رثکادح  زا  دیدزاب  - 4

نانآ هب  يونعم  يایاده  ءادها  دنا و  هدوب  يونعم ) طاقن  ریاس  هنیدم و  هکم ، اه (  طیحم  نآ  رد  هک  یناسک  دای  - 5

هبرجت نابحاص  ناملاع و  روضح  زا  هدافتسا  - 6

ص:19

تسود يوک  www.Ghaemiyeh.comنایهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 40زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


( قوقح نابحاص  قوقحلا (  يوذ  دای  - 7

رکفت -8

اعد -9

بوخ ياه  میمصت  -10

هعلاطم - 11

دیدج یگدنز  عورش  - 12
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اهدرواتسد ظفح  - 5

اب دهع  دیدجت  دنوادخ و  هب  برق  ینورد ، لّوحت  یعقاو ، هبوت  اهنآ  نیرتمهم  زا  هک  تسا  دایز  رایـسب  جـح  یتوکلم  رفـس  ياهدروآ 
نآ ظفح  يارب  اذل  .دورب  تسد  زا  یهاتوک  هلـصاف  رد  میظع  دروآ  تسد  نیا  دنکن  ادخ  اما  .دـشاب  یم  ءادـفلا  هل  انحاورا  نامز  ماما 

: دوش هتفرگ  بوخ  میمصت  دنچ  تسا  بسانم 

.مروآ اجب  بلق  روضح  اب  تعامج و  اب  دجسم ، رد  تقو ، لوا  تسا  نکمم  ات  هداد و  تیمها  میاهزامن  هب  - 1

.مهدن هار  ما  هناخ  هب  ار  یهانگ  هلیسو  مریگب و  هلصاف  ملاسان  ناتسود  اه و  طیحم  زا  - 2

.میامن زیهرپ  تدش  هب  مارح  همقل  زا  هدومن و  شالت  لالح  يزور  بسک  رد  - 3

هب    رکذـت  ملع و  بسک  ضرعم  رد  هدومن و  تکرـش  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ای  رکذ و  سلجم  رد  راـب  کـی  يا  هتفه  لقادـح  - 4
.میشاب اه  یبوخ 

.مشاب هتشاد  ییوگدب  هیانک و  شین و  زا  رود  هب  هزیکاپ و  نایب  بوخ و  دروخرب  نایفارطا  اب  هدومن  وکین  ار  دوخ  قالخا  - 5

رکف هب  هدومن و  رافغتـسا  اهاطخ  زا  میامن و  رکـش  اه  یبوخ  رب  هدومن  رورم  ار  مراتفگ  راتفر و  هاـتوک  دـنچ  ره  یقیاـقد  بش  ره  - 6
.مشاب نآ  ناربج 

.منک زیهرپ  تسین  راگزاس  نأش  نیا  اب  هچنآ  زا  هدومن و  ظفح  ار  ندوب  هللا  تیب  رئاز  یجاح و  مان  تمرح  - 7
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.میوجب يرای  نارگید  دوخ و  تیقفوم  يارب  شئایلوا  دنوادخ و  زا  هراومه  میشابن و  لفاغ  لسوت  اعد و  زا  - 8

ص:22
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رفس نیا  رد  یماسا  اه و  مان  زا  یخرب  - 6

صخش رب  يدایز  لامعا  مارِحا ، ببس  هب  هک  تسا  نآ  يراذگ  مان  نیا  تلع  هدش و  هتفرگ  تیعونمم  يانعم  هب  تمرح  زا  مارِحا :  ( 1
.دوش یم  عونمم  مارح و 

: تسا هعبرا ) تایبلت   ) کیبل راهچ  زا  ترابع  دوش و  یم  ندش  مرحم  بجوم  هک  نتفگ  کیبل  هیبلت : ( 2

کیََّبل        َّمهللا  . 2 کیََّبل         .1

.کیََّبل َکل  َکیرش  کیََّبل ال  . 3

: هک دوش  یم  هتفگ  زین  شخب  نیا  ًاعون  و 

.کیََّبل ََکل  َکیرش  َکلُملاَو ال  ََکل  َۀَمعِّنلاو  َدمَحلا  َّنِا  . 4

.تسا هدیدرگ  بصن  هبعک  راوید  يور  رب  یقرش و  نکر  رد  هک  تسا  یگنس  دوسالارَجَح : ( 3

.دوش یم  بوسحم  نآ  ینایاپ  هلحرم  زین  هبعک و  فاوط  زاغآ  هطقن  دوسالارَجَح ،
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) فاوط رد  هک  دوش  یم  هدناوخ  رجح  مالتسا  ندیشک  تسد  ندیسوب ، قیرط  زا  دوسالارجح  اب  ندب  سامت  حسم و  رَجَح : مالتسا  ( 1
.تسا هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  رخآ  لوا و  طوش  رد  هدوب و  بحتسم  اه ) طوش  مامت  رد  و 

هب هدش و  بوسحم  مارحلادجسم  هبعک و  تمسق  نیرت  تفارشاب  هک  میهاربا  ماقم  رد  هبعک  ِرد  دوسالارجح و  نایم  هلـصاف  میطَح :  ( 2
.تسا هدیدرگ  شرافس  نآ  رد  زامن  ندناوخ 

نیا هب  يا  هدـنب  چـیه  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  .تساعد  ندـش  هتفریذـپ  رافغتـسا و  لـحم  هک  تسا  هبعک  راوید  زا  یتمـسق  مَزَتُلم :  ( 3
.دنک یم  هدروآرب  ار  شتجاح  دنوادخ ، هکنیا  رگم  دیوج ) یمن  مازتلا  درب ( یمن  هانپ      ناکم 

هدنابسچ ناکم  نیا  هب  ار  دوخ  هنیس  تروص و  تسد ، گرزب ، هباحص  مالسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
: دندومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هکنانچ  .دندومن  یم  رما  نآ  دزن  رد  فارتعا  رارقا و  هب  ار  دوخ  ناتسود  و 
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ُهنِم َرَفغَتـساَو  ُهَرَکَذَو  ُهَّدَـعَو  ِعِضوَملا  َِکلذ  یف  ِِهبُونُذـِب  َّرَقَأ  نَم  ُهَّنِإَف  .....اوظَفَحت  َمل  اـم  مِکبُونُذ َو  نِم  ُمتظِفَح  اـِمب  َمَزَتلُملا  َدـنِع  اوِّرقأ  »
« َُهل رِفغَی  نأ  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  یلَع  ًاّقَح  َناک 

سک ره  اریز  ...دینک  رارقا  دـیا ، هدرک  شومارف  هداد و  ماجنا  هتـشذگ  رد  هچنآ  دـیراد و  رطاخ  هب  ار  اهنآ  هک  یناهانگ  هب  مزتلم  رد  )
دشخبب .) ار  وا  هک  تسا  لجوّزع  دنوادخ  رب  دنک ، رافغتسا  هدومن و  رارقا  شهانگ  هب  ناکم  نیا  رد 

: دراد دوجو  لقن  ود  مزتلم  ناکم  هرابرد 

.تسا هدش  عقاو  هبعک  ِرد  دوسالا و  رجح  نکر و  نیب  ( 1

.تسا هتفرگ  رارق  ینامی  نکر  کیدزن  هبعک و  ِرد  لباقم  هناخ و  تشپ  رد  راجتسم ، رواجم  ( 2

دودسم و رـضاح  لاحرد  هدوب و  هبعک  یبرغ  باب  هتـشذگرد ،  هک  ینامی ) نکر  کیدزن   ) هبعک یبرغ  راوید  زا  یتمـسق  هب  راجتـسم :
دـسا تنب  همطاف  يارب  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  تدـالو  ماـگنه  رد  راـگدرورپ  هدارا  هب  هک  دـنیوگ  راجتـسم  تسا  هدـش  وحم 

يوناب نآ  نوچ  دش و  هتفاکش 
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تسود يوک  www.Ghaemiyeh.comنایهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 40زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


هبعک راوـید  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤملاریما  دـلوت  زا  زور  هس  تشذـگ  زا  سپ.دـمآ  مه  هب  هبعک  راوـید  تفر  هبعک  نورد  هب  دـنمجرا  ( 1
شا هیلوا  لکـش  هب  ًاددـجم  هبعک  راوـید  دـمآ و  نوریب  هبعک  زا  شدـنزرف  اـب  مالـسلا  هیلع  دـسا  تـنب  همطاـف  دـش و  هتفاکـش  هراـبود 

.تشگزاب

دوخ ناهانگ  هب  هدنابـسچ ، راجتـسم  هب  ار  دوخ  مکـش  هبعک  متفه  فاوط  رد  هدـننک  فاوط  تسا  بحتـسم  میناوخ : یم  تاـیاور  رد 
.دنا هتفگراجتسم  نآ  هب  لیلد  نیمه  هب  .دنک  هبوت  هدومن و  فارتعا 

هتسب شقن  نآرب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  كرابم  ياهاپ  رثا  هدش و  مرن  موم  دننام  دنوادخ  هدارا  هب  هک  یگنـس  میهاربا : ماقم  ( 2
.تسا هدنام  یقاب  نانچمه  یهلا  هدارا  هب  زین  هتشذگ  نورق  لوط  رد  دیدرگ و  تخس  هرابود  و 

زا روبع  ور  نیا  زا  .تسا  هدیدرگ  روصحم  هریاد  مین  یسوق و  يراوید  اب  هک  الط  نادوان  تمس  رد  تسا  یناکم  لیعامـسا : رجِح  ( 3
.تسین زیاج  فاوط  ماگنه  رد  نآ  لخاد 
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رد نادوان  نیا  .تسا  هدـش  هتخاس  الط  زا  رـضاح  لاح  رد  هدوب و  بوچ  سنج  زا  زاغآ  رد  هک  هبعک  نادوان  اـی  تمحر :  نادواـن  ( 1
.دنک یم  لقتنم  رجِح  نایم  هب  ار  ناراب  بآ  دراد و  رارق  نآ  یلامش  علض  رد  هبعک و  فقس  يالاب 

يرامیب عاونا  يافـش  نادوان ، بآ  هکنیا  هرابرد  يدایز  ثیداحا  هدوب و  ربش  ریبش و  نوراـه ، نارـسپ  زاـمن  ناـکم  نادواـن  ریز  لـحم 
.تسا هدش  تیاور  تساه ،

دنیوگ یم  قیرشت » مایا  ار «  ۀجحلا  يذ  مهدزیس  مهدزاود و  مهدزای ،  ياهزور   قیرشت :  ( 2
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اهزار اه و  تمکح  - 7

ص:28
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لامعا

اهزار اه و  تمکح 

مارحا

.تعاط سابل  ندیشوپ  تیصعم و  سابل  ندروآ  رد  - 

.یگنر کی  صالخا و  هب  ندروآ  يور  ییورود و  ایر و  زا  ندش  رود  - 

مارحا لسغ 

.هبوت بآ  اب  اطخ  هانگ و  زا  وشتسش 

کیبل

.دوخ رب  ددنسپ  یمن  دنوادخ  هچ  ره  میرحت  - 

.یهلا ریغ  نامیپ  دهع و  ره  ندرک  اهر  - 

.دنوادخ دنسپان  نخس  كرت  ددنسپ و  یم  دنوادخ  هچنآ  هب  نتفگ  نخس  - 

فاوط زامن 

.دنوادخ دزن  رد  زامن ) لامعا ( نیرتهب  ماجنا  اب  دنوادخ  هب  برقت  رب  میمصت 

هب دورو 

هبعک مرح  

.منک یم  تکرح  وا  يوسب  هشیمه  متسه و  ادخ  بلاط  طقف 

یعس

( هدومرف ادخ  هک  یتمس  هب  تکرح  ناطیش (  ّرش  زا  ادخ  هب  ندرب  هانپ  - 

 ( هورم افص و  نیب  یعس  ءاجر (  فوخ و  نیب  تکرح  - 

رجح مالتسا 
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( مینک ینکش  نامیپ  ادابم  دنوادخ (  اب  تعیب 

زا ندیشون 

مزمز بآ 

دشاب و ادخ  تعاط  طخ  رد  ملامعا  همه  مندیماشآ و  ندروخ و 

.مریگب هلصاف  تیصعم  زا   
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تسا ظوفحم  پاچ  قح 

دراد یعرش  تیلووسم  ریثکت  هنوگره 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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